
 

 




Letošní oslavy sv. Ludmily, naší první křesťanské kněžny a světice, předcházejí 

již těsně významnému výročí 1100 let od její mučednické smrti na Tetíně, které připadá 

na příští rok 2021. Ten byl také z tohoto důvodu vyhlášen Rokem svaté Ludmily. 

Poutní slavnosti na Tetíně jsou s blížícím se jubileem v posledních letech 

obohaceny novými prvky. Předloni jsme měli možnost přivítat nejvzácnější relikvii sv. 

Ludmily, její lebku, která byla při mši sv. i během celého dne vystavena k uctění. 

V minulém roce zavítal na Tetín novogotický relikviář s ostatky sv. Ludmily a sv. 

Václava a letos bude vystavena kopie Palladia země české ze Staré Boleslavi. 

Jak jsme se mohli dočíst v prosincovém farním 

zpravodaji, je berounská farnost jistým způsobem 

s Palladiem historicky spjatá z období pruské války, kdy 

bylo Palladium z bezpečnostních důvodů z Boleslavi 

odvezeno a jednu noc ukryto přímo v Berouně – zdejší 

kronikář děkan Josef Antonín Seydl k tomu píše: „Pan 

František Xaver Tvrdý, světící biskup a děkan 

staroboleslavské kapituly, s Palladiem na děkanství 

nahoře v rohovém pokoji proti východopůlnoci z dne 9. na 

10. den měsíce září 1778 přenocoval.“ 

Jako hlavní celebrant letošní poutní mše sv. v sobotu 

19. 9. v 11.00 má na Tetín zavítat prelát Michael Fuchs, 

generální vikář diecéze Regensburg. Pozváni jsou opět i 

zástupci pravoslavné církve a dalších církevních společenství na připomínku toho, že 

v době sv. Ludmily nebyla církev ještě výrazně rozdělena. Po mši sv. se proto s nimi 

ještě krátce společně pomodlíme. Následovat bude také bohatý doprovodný program, 

organizovaný Sdružením svaté Ludmily i obcí. Místem konání bude již i nově 

vybudované a čerstvě otevřené Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně (www.kc-

ludmila.cz). Ve svatoludmilském týdnu, který pouti předchází, v úterý 15. září se navíc 

v Berouně uskuteční 3. ročník tematického pořadu Od svaté Ludmily k dnešku, který 

proběhne v prostorách KD Plzeňka. 

V kostele sv. Ludmily na Tetíně se letos uskuteční také řeckokatolická pouť 

v sobotu 12. září od 15.00 a pravoslavná pouť v úterý 29. září. Poutní slavnosti ke cti 

sv. Ludmily s doprovodným programem budou samozřejmě probíhat i na dalších 

místech, např. v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech 16. 9. v 16.30 či na 

Levém Hradci 19. 9. Svatá Ludmilo, prosíme tě, přimlouvej se za nás! 
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 Tichá adorace po večerní mši svaté 

se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 

 Společenství mladých 

se schází každé úterý od 18 do 20 hod. v kaplance v areálu berounské fary a je také 

otevřené pro nové členy od 14 let. Kontakt: Tereza Veverková, 777 981 778. 

 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   3. 9. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 10. 9. - modlitba Taizé v Berouně v modlitebně ČCE, Husovo n. 43 od 20 h. 

o 17. 9. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

    Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 24. 9. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Setkání při modlitbě trvá do 21.30 hod. Následně je volná diskuze a sdílení pro 

zájemce do 22 hod. 

Přímluvné modlitby je možno vložit do krabičky v kostele nebo na web farnosti. 

Děkujeme, modlíme se za vás. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-) 

tým MS 

Jan Franta tel. 605 983 228, Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Vojtěch Malý tel. 

735 077 381, Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Civínová tel. 721 120 926 

„Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní 

bohoslužba.“ (Řím 12,1) 

 Modlitba růžence 

se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně od 17.20 do 17.40 hod. a 

vede ji pí Hánová. Úmysl modlitby je za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. 

Ludmily na Tetíně a město Beroun. 

 První pátek v měsíci – 4. září 

Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. 

u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 7. září 

Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 7. 9. 

 Poutní mše sv. v Hýskově – 12. září 

V sobotu 12. září v 18.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Narození 

Panny Marie v Hýskově. 

 Poutní mše sv. v Nižboru – 12. září 

V sobotu 12. září v 16.30 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Povýšení sv. 

kříže v Nižboru. 

 Poutní mše sv. na Tetíně – 19. září 

V sobotu 19. září v 11.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. ke sv. Ludmile na 

Tetíně. 



 



Hlavním celebrantem by měl být prelát Michael Fuchs, generální vikář řezenské 

diecéze. Přítomna bude kopie Palladia země české. 

 Poutní bohoslužby v Loděnici a v Podkozí 

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava budou slouženy: 

o v Podkozí – v sobotu 26. září v 18.00 hodin v kapli sv. Václava na návsi 

o v Loděnici – v pondělí 28. září v 9.30 hodin (setkání na zahradě u kostela pak 

proběhne následující neděli 4. 10. po mši sv. – všichni jsou srdečně zváni) 

 Sbírka na Svatou zemi 

se koná v neděli 13. září (přeložena z Velkého pátku). 

 Svatováclavská sbírka 

na církevní školství se koná v neděli 27. září. 

 Pravidelné akce v Počaplech 

o První neděli v měsíci se po mši sv. koná na počapelské faře setkání nad 

nedělními biblickými texty pod vedením jáhna Jiřího Cikánka. 

o Každou neděli v 19 hod. modlitební společenství na faře. 

o Každou poslední neděli v měsíci následuje po mši sv. posezení při čaji a kávě. 

 Harmonogram katechezí pro děti na faře v Berouně 2020-21  

 

První hodiny náboženství se budou konat ve středu 16. a ve čtvrtek 17. září. 

Případné úpravy navrženého harmonogramu budou záviset na časových možnostech 

vyučujících a většiny přihlášených dětí. Prosíme o brzké odevzdání přihlášek! 

 

 


 

15:00 | Úvodní slovo starostky města Beroun 

RNDr. Soni Chalupové  

15:15 | Přednáška prof. PhDr. Josefa Žemličky, DrSc.: 

Čechy plné knížat 

16:15 | Přednáška Mons. ThLic. Tomáše Holuba, 

Th.D.: Jak nebýt jako „špatně vyřezaný svatý“ 

17:45 | Módní přehlídka dámských středověkých oděvů a šperků 

18:00 | Přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D.: (Ne)spoutaná energie aneb 

příběh uranu 

den čas skupina vede 

středa 

14.30 – 15.15 

15.30 – 16.15 

15.30 – 16.15 

1) cca 6-8 let 

2) cca 8-9 let (1. sv. přijímání) 

3) cca 9-11 let 

Marie Rejsková 

Barbora Benešová 

Marie Rejsková 

čtvrtek 15.00 – 15.45 4) cca 12-14 let Barbora Benešová 



 



SOBOTA 19.9.  

Program na hlavním pódiu 

11.00 Poutní mše svatá - celebruje prelát Michael Fuchs, generální vikář diecéze 

Regensburg; přítomno bude Palladium země české (kopie) 

13.00 Vystoupení dětí MŠ Tetín  

13.30 Slavnostní vyhodnocení 5. celosvětového srazu Ludmil a Bořivojů 

15.00 Divadlo: Vyprávění starého piráta 

17.00 Kapela Tajemoje 

18.00 Vzácná návštěva z USA  

19.30 Deep Purple revival  

21.00 ABBA CZ 

Program v kostele sv. Ludmily 

  9.00 – 17.00  Vystaveno pro veřejnost: Palladium země české (kopie); 10.30 - 13.00 

bude přeneseno na pódium 

16.00 – 16.45  Řeckokatolické zpěvy + požehnání 

18.30 – 19.30  Koncert vážné hudby: W. A. Mozart – Korunovační mše (Čeští 

symfoničtí sólisté, Čeští symfoničtí pěvci, dirigent Miloš Bok) 

Další program 

10.00 Pěší pouť na Tetín od berounského vlakového nádraží (2 km na Tetín)  

10.00 – 10.30 Možnost svátosti smíření (kostel sv. Kateřiny) 

10.00 – 13.00 Registrace srazu Ludmil a Bořivojů (stánek u kostela sv. Ludmily) 

10.00 – 18.00 Tetínské trhy (náměstí)  

10.00 – 18.00 Výstava o sv. Ludmile (kostel sv. Jana Nepomuckého) 

10.00 – 18.00 Burčáková slavnost + od 14.00 - 18.00 živá hudba (u vinotéky)  

17.00 – 18.00 Přednáška o sv. Václavu; přednáší Jaroslav Šebek (Komunitní centrum)  

12.00 – 18.00 Pouťové atrakce (náměstí) 

PÁTEK 18.9.  
12.00 – 18.00 Pouťové atrakce (náměstí) 

19.30 Letní kino – Slavnosti sněženek (hlavní pódium) 

NEDĚLE 20.9. 

11.15 – Mše sv. (kostel sv. Ludmily) 

10.00 – 18.00 Výstava o sv. Ludmile (kostel sv. Jana Nepomuckého) 

18.00 – 19.00 Přednáška o historii Tetína (Muzeum Tetín) 

10.00 – 18.00 Pouťové atrakce (náměstí) 

 



 



Park před kostelem sv. Jana Nepomuckého 

13.00 – 17.00 Skupinové malování Tetína 

13.00 – 17.00 Tetínský trh 

14.30 – 17.00 Malování s Marií Smetanovou; Vymetání půdy 

15.00 – 16.00 Kapela Erisha 

 Parkování zdarma u tetínského fotbalového hřiště 

 Kyvadlová doprava z parkoviště zajištěna zdarma 

 Posíleny spoje z autobusového nádraží Beroun na Tetín náves 

 

 


   5. 9. od 17.00 - Pražský žesťový soubor 

 19. 9. od 15.30 - Hradišťan 
 

 


„Na zelených loukách mi dává spočinout“ 

Slovo DEŠE ve slovníku starověkých národů znamená vyrašenou zeleň, novou 

pastvinu, čerstvé plody… V nové síle vyraší také v kostele sv. Jakuba v Berouně 

v neděli 11. 10. v 15 hod. Zhudebněné žalmy, které vůbec nejsou tak plné žalů, jak 

české slovo evokuje, přednese multiinstrumentální kapela, která vám je možná již 

známa z různých kaplí či modliteben napříč denominacemi. Více si o ní můžete přečíst 

na www.dese.cz, ale raději se přijďte podívat naživo – děti vítány!!! 
 

 


Milí přátelé v Kristu, 

rádi bychom vás pozvali na připravované VEČERY CHVAL, které budou probíhat 

v kostele sv. Jakuba v Berouně a také v kostele sv. Vavřince v Žebráku. 

Konat se budou 1. sobotu v měsíci, a to od října do května. 

Konkrétněji pro Beroun 7.11., 2.1., 6.3., 1.5 

       a pro Žebrák 3.10., 5.12., 6.2., 10.4. (kvůli Velikonocím až 2. so). 

Čas bude ještě upřesněn (předbězně počítáme se sedmou nebo osmou hodinou večerní). 

Jste srdečně zváni ke společné modlitbě, a pokud budete moci a chtít nabídnout nějaký 

nástroj, jste také vítáni. Zatím je nás poskrovnu. Pro bližší informace nás kdykoli 

kontaktujte. Buďme s Bohem ;o) 
Mariánka a Honza Vildmonovi a další 

(mariiianka@seznam.cz, 606 21 22 43) 
 

 

 

 

 

 

 



 



 


Dopis od Marie – srpen 2020: 

Dobrý den, 

píše Vám Máša z Běloruska. Váš dopis jsem dostala, omlouvám 

se, že Vám odpovídám se zpožděním.  

Mám se dobře, protože mému tatínkovi už je lépe. Dlouho byl 

v nemocnici ve Vitebsku, více než tři měsíce tam ležel na 

neurologii. Teď již pracuje na mléčné farmě, kolem chladicích 

zařízení. Na dva roky je ale osvobozen od těžké práce, což 

znamená, že nesmí zvedat nic těžkého. 

S maminkou jsme prožily velice těžké období, ale s Boží pomocí 

jsme to zvládly. Vše je za námi. Můj starší bratr Vadim, kterému 

je 22 let, slouží na bělorusko-litevské hranici jako pohraničník. 

Má to na smlouvu. Přijíždí k nám velice zřídka, bydlí tam, kde slouží, v jednom 

pokojíku.  

Maminka je dojička. Máme zahradu a domácí hospodářství. Mému mladšímu bratru je 

8 let, půjde do třetí třídy, já do šesté. 

Moc Vám děkuji za Vaší podporu a pochopení. Přeji Vám pevné zdraví. 

S úctou 

Marie 

 

Dopis Marii – srpen 2020: 

Milá Mášo,  

jsme moc rádi, že je Tvému tatínkovi lépe a že je už s Vámi doma. 

V naší zemi budou brzy končit prázdniny, 1. září se děti vrátí do škol. Děti z naší 

farnosti byly v létě (jako každý rok) na skautském táboře. Vždy se účastní asi 100 

táborníků. Všichni tam spí ve stanech a jedí z ešusů. Mají také různé povinnosti, musí 

např. v noci hlídat tábor nebo pomáhat kuchařkám s loupáním brambor apod. 

Děti sice začnou chodit 1. září do školy, ale brzy je čeká volný den! Dne 28. 9. je u nás 

státní svátek, kdy si připomínáme zavraždění českého knížete sv. Václava v r. 935. 

Svatý Václav založil rotundu sv. Víta, která byla později přestavěna na chrám sv. Víta, 

který je naším nejznámějším katolickým kostelem. Stojí v areálu Pražského Hradu, kde 

je sídlo našeho prezidenta Miloše Zemana.  

Mášo, přejeme Ti úspěšný začátek školního roku, ať máš hodně kamarádů a vše se Ti 

daří. Tvému tatínkovi přejeme pevné zdraví. Modlíme se za celou Vaši rodinu. 

A děkujeme za zajíčka 😊. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana  

 
 

 

 

 



 




informuje: 

 Bystření paměti a Svépomocná skupina pro pečující o osoby 

s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence  

Každé první úterý v měsíci od 9.30 hodin probíhá Bystření paměti. 

Zároveň vás zveme na pravidelná setkávání 

Svépomocné skupiny, kde pečující mohou 

bezpečně sdílet své trápení, podělit se o starost i 

radost, kterou péče o blízkého člověka s demencí přináší. Pečující 

zde také získají informace o tom, jak pečovat, kde hledat pomoc a 

na co se připravit, a to každé třetí úterý v měsíci. 

Bystření paměti i Svépomocné skupiny se konají na faře v Berouně, Seydlovo nám. 

24/5. 

 



 Jáhenské svěcení – 5. září 

V sobotu 5. září v 10.00 hod. v pražské katedrále přijme z rukou pomocného 

biskupa Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovec pražské arcidiecéze 

Václav Šustr. 

 Program Národní svatováclavské poutě 

Neděle 27. září 

17.00 – Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze 

19.30 – Příjezd relikvie sv. Václava do Brandýsa nad Labem – průvod od zámku do 

Staré Boleslavi 

19.50 – Přivítání relikvie sv. Václava a modlitba za vlast před bazilikou Nanebevzetí 

Panny Marie ve Staré Boleslavi 

20.00 – Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve 

Staré Boleslavi 

Pondělí 28. září 

  7.00 – Mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

  7.30 a 8.30 – Mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 

10.00 – POUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi 

hlavní celebrant: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro 

biskupy 

kazatel: J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

14.00 – Modlitba za národ u Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny 

Marie 

15.30 – Závěrečný koncert pro poutníky v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

17.00 – Odjezd relikvie sv. Václava na Pražský hrad 

18.00 – Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

Více na www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout. 

 



 



 


Nedávno mě potěšili v mém oblíbeném knihkupectví; nastaly letní slevy, a tak se 

stalo, že jsem objevila Atlas rostlin (přes 900 rostlin, mechorostů a hub, Heiko Bellman 

a kol., přeloženo z německého originálu). Ze čtyř set byl zlevněný téměř na dvě stovky. 

No neberte to, taková výhodná koupě! Sice už dva atlasy mám, ale jeden je kapesní a 

moc toho v něm není, a ten druhý se zase vůbec nedá nosit s sebou do přírody, protože 

má přes dvě kila a velmi impozantní rozměry. Kromě toho vyšel v r. 1984; dnes jsou 

všechny barevné fotky vytištěny mnohem kvalitněji a na křídovém papíru... No tak 

jsem se ani moc nemusela přemlouvat, atlas jsem trochu prolistovala a už za chvilku 

jsem si ho odnášela domů. 

Odpoledne nastalo 

listování podrobné. A co se 

nepřihodilo – hned na začátku 

jako pátá bylina na mě zamával 

růžovočervený koukol polní! 

Viděla jsem ho v přírodě myslím 

jenom jednou v životě. Vybavila 

se mi dávná vzpomínka. Úzká 

pěšinka tenkrát přetínala 

pšeničné pole někde u 

Koněpruských jeskyní, šli jsme 

po ní hezky za sebou husím 

pochodem, rodiče, já s bratrem, 

teta a bratranci, a najednou náš 

tatínek zavolal: „Tady je koukol! Ten už jsem léta neviděl!“ A teta Alenka 

přizvukovala, že ten už se vůbec nevidí, že už ho vymýtili... Pak se myslím bavili o 

tom, že ten plevel byl jedovatý. Tatínek i teta byli z venkova, on z Písecka, z Orlíku 

nad Vltavou, jeho švagrová z Třeboce u Loun, jistě to dobře znali. Bylo to asi tak v r. 

1965; koukol polní už byl v té době vlastně vzácná rostlina... 

Tak copak nám o něm v tom atlasu píšou? Začátek je dramatický: „Koukol polní  

(Agrostemma githago- hvozdíkovité.) – Otrávený chléb. Koukol polní obsahuje 

především ve svých semenech jedovaté saponiny. Dříve druh běžně rostl v obilných 

polích. Rostliny byly pokoseny spolu s obilím, jejich semena při mlácení vypadla 

z tobolek a vmísila se mezi zrna obilí. Jelikož se od sebe velikostně téměř neodlišují, 

mohla být semena koukolu jen stěží oddělena. Tak se dostala až do mlýna, nebo při 

následujícím výsevu znovu na obilné pole. Nezřídka docházelo k hromadné otravě, 

když mouka na chleba obsahovala vysoký podíl koukolu. V současnosti už jde díky 

moderním způsobům čištění osiva o vzácný polní plevel. (...) Výskyt: Obilná pole, 

především ozimého obilí, písčité trávníky. Na humózních, písčitých nebo hlinitých 

půdách. Téměř celá Evropa. V ČR kriticky ohrožený.“ 

Jdu pro ten starší velký Barevný atlas rostlin (Randuška, Šomšák, Háberová; 

překlad ze slovenštiny). Tisíc třicet pět rostlin, rejstřík český, slovenský a latinský. 



 



Hledám v českém. Kostřava luční, kostřava žlábkovitá, koulenka prodloužená, 

koulenka srdčitá... Mezi kostřavou a koulenkou by měl být koukol, ale není! Tisíc třicet 

pět rostlin, ale koukol se ztratil! V roce 1984 už ho prostě považovali za vyhubený, 

možná se to považovalo i za úspěch našeho zemědělství! (No ti botanikové určitě ne, 

jenom třeba nenašli žádný výskyt.) Koukol zmizel z naších polí, z herbářů i z atlasů. 

A pak přišel 19. červenec 2020, 16. neděle v mezidobí, a četla se třináctá kapitola 

Matoušova evangelia, Podobenství o pleveli mezi pšenicí. Najednou mě napadlo: 

„Nebýval tam kdysi koukol? Koukol mezi pšenicí?“ Zmizel z našich polí, z atlasů a i 

z Bible? Za pár dní jsem se na konkrétní „koukol“ versus obecný „plevel“ zeptala P. 

Petra Boušky, a že by mě také zajímalo, co tedy bylo v původním řeckém textu. 

Připadalo mi, že pro naše předky by byl koukol hodně srozumitelný, protože byl 

jedovatý, tedy nebezpečný. Ale stejně by ho netrhali, protože by přece nechtěli pošlapat 

tu pšenici. Obilí tehdy nebylo naseto v řádcích jako dnes, když ho zasévají stroje. P. 

Bouška odpověděl, že si myslí, že v řeckém textu byl asi nějaký konkrétní druh plevele, 

ale teď si přesně nevzpomíná, který. 

 Doma jsem se podívala do českého ekumenického překladu Bible – tam je 

Podobenství o pleveli mezi pšenicí. (Překládali to od sedmdesátých let, je tam uvedeno 

mnoho „češtinářských poradců“.) Otvírám Jeruzalémskou bibli, a tady je prozměnu 

zase koukol! Možná jsem měla začít u Bible kralické, je z nich nejstarší, původní 

vydání z r. 1613, nové vydání v Praze 1969. Text je velmi zajímavý, archaický a 

dnešnímu neznalému čtenáři těžko srozumitelný, ale vy jste samozřejmě čtenáři 

poučení: „Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku 

rozsívajícímu dobré semeno na poli svém. Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel jeho, a 

nasál koukole mezi pšenici, a odšel. A když zrostla bylina, a užitek přinesla, tedy 

ukázal se i koukol. I přistoupivše služebníci hospodáře toho, řekli jemu: Pane, zdaliž jsi 

dobrého semene nenasál na poli svém? Kdeže se pak vzal koukol? A on řekl jim: 

Nepřítel člověk to učinil. Služebníci pak řekli jemu: Chceš-li tedy, ať jdeme a vytrháme 

jej? On pak odpověděl: Nikoli, abyste snad trhajíce koukol spolu s ním nevytrhali 

pšenice. Nechte, ať obé spolu roste až do žně. A v čas žně dím žencům: Vytrhejte 

nejprv koukol, a svažte jej ve snopky ke spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly 

mé.“  

Takže koukol dříve v Bibli byl, ale teď také mizí, jako zmizel z našich polí. Myslela 

jsem si, že jsem tu bylinu tak trochu rehabilitovala, vždyť má krásné kvítky, a 

koneckonců Hospodin stvořil všechny rostliny, i ty jedovaté, tedy i koukol, a chtěla 

jsem tady někde svůj článek ukončit. Ale nedalo mi to. Podívala jsem se ještě na 

internet. 

 Objevila jsem článek, který rehabilitoval koukol daleko výrazněji. Zaprvé – není 

nikde doloženo, že by někdy došlo k nějaké hromadné otravě koukolem, není to 

v žádné kronice ani v jiném záznamu. Zadruhé – v minulosti bylo velmi nejednotné 

botanické názvosloví, před několika staletími označovali názvem koukol jinou rostlinu 

než dnes. Zatřetí – proto prý je název koukol v Bibli kralické vlastně z dnešního 

hlediska omylem. Mělo by to být dnes přeloženo jako jílek mámivý. Řecky se jmenuje 

zizanion (ζιζάνιον), latinsky lolium temulentum. Na našem území dnes také neroste, je 

považován za nezvěstný, ale prý se tu kdysi vyskytoval. (Máme tu pouze trávu jílek 

vytrvalý.) Určitě byl ale známý ve starověku ve všech biblických krajích, pochází ze 



 



Středozemí, odkud se rozšířil do celé Evropy i do zámoří. Když vyrůstá, je prý 

k nerozeznání od pšenice, dokud nenasadí klas, a přitom je to omamná jedovatá 

halucinogenní rostlina, která starověké lidi natolik znepokojovala, že římský císař 

Justinián zveřejnil kauzu, jež byla začleněna do římského práva: „Právník Ulpián 

odkazoval na případ souzený ve druhém století římským státníkem Celsem. Na pole 

jiného byl naset plevel a v důsledku toho byla zničena úroda.“ (Digesta, 

9.2.27.14). Římské právo takovýto skutek pod přísnými sankcemi zakazovalo. 

Vesničané, kteří Ježíše poslouchali, velmi dobře věděli, který druh plevele by způsobil 

zkázu úrody. Věděli, že takový čin by majitele pole patrně stál život, kdyby pšenice 

smíchaná s jílkem byla prodána a zkonzumována. Nepřítel se snažil způsobit mu 

skutečné utrpení. Rostlina zizanion byla v 16. až 18. století překládána do češtiny 

nejčastěji jako koukol, koukol vlašský, sněť pšeničná, jílek mejlek, jílek mylný atd.  

Chudák skutečný koukol polní byl systematicky a intenzivně likvidován ponejvíc 

od 40. let 20. století, a od té doby se také nejčastěji objevovaly barvité výroky o 

smrtelných otravách lidí a hospodářských zvířat. Důkazy o pravdivosti těchto tvrzení se 

prý však nedaří nikde dohledat. Koukol polní se stal obětí vyspělého zemědělství. 

V roce 2011 byl v České republice vybrán za rostlinu roku, ačkoli už téměř dokonale 

zmizel. Nebo právě proto.  
L. Fričová 

 

 

 

*** 

 

 

 


Dne 5. září 2020 uplyne 7 roků od chvíle, kdy do království nebeského 

Pán k sobě povolal svého věrného služebníka pana Miloše Palkosku.  

A jak Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby 

umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 

11, 25-26) – darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 

Pánu. 

Prosím, věnujte mu v modlitbě tichou vzpomínku. Děkujeme. 
Za rodinu Marie Marešová, dcera 

 

 

 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na září: 

 „Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí 

pravdu, spravedlnost a dobro všech.“ 



 

 



 


 



 



 



 


 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 

tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

 

Kontakty: 
P. Petr Bouška, administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz 

mobil: 608 524 408 

P. Petr Blecha,  farní vikář 

e-mail: deserto@tiscali.cz 

mobil: 723 183 758 

P. Josef Moulík, výpomocný duchovní 

(Loděnice) mobil: 722 206 057 

Pavel Kodras, stavební technik vikariátu 

e-mail: pavel.kodras@apha.cz 

mobil: 602 465 797 

Jiří Hanke, správa pozemků vikariátu 

e-mail: jiri.hanke@apha.cz 

mobil: 739 521 031 

duchovní vypomáhající ve vikariátu 

P. Josef Jonáš, výpomocný duchovní 

e-mail: josef.jonas@web.de 

mobil: 775 271 756 

Ondřej Mrzílek,  jáhen 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz mobil: 

732 281 293 

Jiří Cikánek,  jáhen 
e-mail: jiri.cikanek@seznam.cz 

* 

Lukáš Petřvalský, titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com 

mobil: 724 219 745 

 

 

 

 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 

18.00 
19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV DVŮR 8.00    18.00   

SV. JAN 8.00       

LODĚNICE 9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15   19.30    

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       
18.00 

(2. so) 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE         
15.00 

(1. so) 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník Římskokatolické farnosti Beroun 

Písemné příspěvky možno odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky 

„Dotazy a příspěvky“ v kostele, v elektronické podobě na e-mail: red.tym@seznam.cz. 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků. 

Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 

V elektronické podobě na stránkách farnosti: www.farnostberoun.cz. 
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